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Nasz znak : DOP – ZP    44/ 17 /13                                           Kraków, dnia 30  stycznia 2013 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę  implantów do zespoleń kostnych, systemów do rekonstrukcji więzadeł 

krzyżowych i łąkotek oraz systemów kotwiczących.”
(ZP 44/2012)

- wg rozdzielnika.

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada  na  zapytania  złożone  przez  uczestników  postępowania  i  modyfikuje  zapisy  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie 1 

Pytanie do grupy I punkt 6: Czy ze względu na niewielką ilość kompletów, zamawiający odstąpi od konieczności  
wstawiania  instrumentarium  na  rzecz  dostarczenia  narzędzi  na  zabieg  w  czasie  do  48h  od  zgłoszenia? 
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi na zabieg w czasie do 48 
h od zgłoszenia.

Pytanie 2 

Pytanie do grupy I punkt 7: Czy ze względu na niewielka ilość kompletów zamawiający odstąpi od konieczności 
wstawiania  instrumentarium  na  rzecz  dostarczenia  narzędzi  na  zabieg  w  czasie  do  48h  od  zgłoszenia? 
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi na zabieg w czasie do 48 
h od zgłoszenia.

Pytanie 3

Pytanie do grupy I punkt 21: Czy ze względu na niewielka ilość kompletów zamawiający odstąpi od konieczności  
wstawiania  instrumentarium  na  rzecz  dostarczenia  narzędzi  na  zabieg  w  czasie  do  48h  od  zgłoszenia? 
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi na zabieg w czasie do 48 
h od zgłoszenia.

Pytanie 4

Pytanie do grupy I punkt 20 : Czy zamawiający wyrazi zgodę na wstawienie instrumentarium wraz z implantami 
jednej  wybranej  średnicy  oraz  dostarczenie  pozostałych  średnic  śruby  Herberta  na  zabieg  w  ciągu  48h  od 
zgłoszenia?  Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi na zabieg w 
czasie do 48 h od zgłoszenia.

Pytanie 5

Pytanie do grupy VI : Czy zamawiający dopuści śruby korowe 4,5 mm samogwintujące?
Odpowiedź:   Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr  5 i załącznika nr 6 do SIWZ  zastępując  
w nich  słowo:  "samotnące"  słowem "samogwintujące". 
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Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi w Grupie I poz. 12 ma na myśli płytki kształtowe dłoniowe do złamań nasady 
dalszej kości promieniowej?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania płytek: kształtowych, dłoniowych, grzbietowych 
oraz kolumnowych.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I poz. 19 płytek:
Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z  
ramionami  dopasowanymi  do  anatomii  kości  piętowej.  Otwory  stożkowe  gwintowane  w  formie  oczek  z  
przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające  
pozycjonowanie  płytki.  Śruby  blokowane  w  płytce  samogwintujące  z  gniazdami  sześciokątnymi  3,5  mm.  
Długość od 64 do 81 mm.? 
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie I poz. 21 płytek H, T, Y pod wkręty 2,0 i 2,4mm?
Odpowiedź: nie, Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu ze śrubami < 2 mm tj. ok. 1,3 i 1,5 
mm.

Pytanie 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu sterylności dla Grupy II?
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie II gwoździa:
Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie:
- gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm),
- śruba zaślepiająca,
- śruba kompensacyjna
- wkręty blokujące Ø 4,5mm (używane w części bliższej i dalszej)?

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie VI śrub korowych samogwintujących 4,5 zamiast 
samotnacych? 
Odpowiedź: tak.

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych na 0,2% wartości brutto niedostarczonego w 
terminie towaru?
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 13

Pytanie do grupy 5: Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie sterylnego zestawu do szycia łąkotki z trzema 
implantami wykonanymi z PEEK. 
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Trzy implanty załadowane na jednorazowy aplikator - igle, z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone  
mocną nicią w rozmiarze "#0".
Aplikator  posiadający  system  blokowania  nici  oraz  zadawania  napięcia  pomiędzy  wszczepionymi  implantami. 
Zestaw  zaopatrzony  w  jednorazowa  kaniule  prowadzącą,  chroniąca  implanty  przed  uszkodzeniem  podczas 
wprowadzania igły  do stawu oraz służąca jako miarka uszkodzenia.  Zestaw umożliwiający wykonanie  dwóch 
szwów bez wychodzenia ze stawu.

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 14

Ad. Pakiet nr 3. Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana.
Czy zamawiający dopuści: implant udowy do rekonstrukcji więzadła krzyżowego wykonany z tytanowej płytki o 
rozmiarach 13mmx4mm z giętkim podajnikiem ułatwiającym odwrócenie się płytki na powierzchni korowej kości,  
dostępny z pętlą lub bez pętli, z pętlą dostępny w 8 rozmiarach pętli od 15 mm do 50 mm, ze skokiem co 5 mm, 
pętla z plecionej nici jest wykonana polietylenu o wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE), dodatkowo płytka XL, 
która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości o 5mm i szerokości 1mm w stosunku do implantu pierwotnego, a  
także  elastyczny  drut  prowadzący  do  wiercenia  kanałów oraz  implant  piszczelowy do rekonstrukcji  więzadła 
krzyżowego – biowchłanialny, śruba piszczelowa stożkowa o średnicy w zakresie 7-12mm i 3 rozmiarach długości 
(23mm, 28mm, 35mm), kaniulowana (kaniulacja o średnicy 1.0 mm), czas wchłaniania powyżej 2 lat, zbudowana 
z mieszanki polimeru kw. mlekowego i hydroksyapatytu oraz śruba piszczelowa stożkowa, kaniulowana dla 1,5 
mm drutu prowadzącego, o średnicy w zakresie 7-10 mm i 3 rozmiarach długości - 20, 25, 30 mm? 

Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 15

GRUPA II
Gwóźdź śródszpikowy do złamań bliższego odcinka kości ramiennej + 4 wkręty– 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania gwoźdź śródszpikowy o poniższym opisie : 

Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji  złamań bliższej nasady kości ramiennej.  Gwóźdź tytanowy , anatomiczny  
(prawy  ,lewy)  ,prosty  ,w  wersji  długiej  i  krótkiej  ,  tytanowy,  lity,  w części  bliższej  cztery  otwory  dla  śrub 
ryglujących  (gwintowane)  umożliwiających  stabilizację  złamań guzka większego,  mniejszego,  masywu głowy, 
zapobiegające  przemieszczeniom  odłamów.  W  części  bliższej  wkładka  polietylenowa  (PEEK)  zapobiegająca 
wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary : 150,220,250,280mm ,  
Średnica  części bliższej 10mm ,dalszej 8 (150mm) i 7mm(pozostałe)?.
Odpowiedź: nie,  Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 16

GRUPA III
Systemy kotwiczące i stabilizujące do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana. – 45 kpl. 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania systemy kotwiczące o poniższym opisie : 

System  do  rekonstrukcji  więzadła  krzyżowego  przedniego  i  tylnego  zapewniający  możliwość  pobierania 
przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, jak i więzadła właściwego rzepki. System dający możliwość rekonstrukcji  
przy  pobraniu  krótkich  przeszczepów.  Po  stronie  udowej  stabilizacja  za  pomocą  płytki  tytanowej 
4mmx12mm(płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), 
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lub za pomocą podwójnej pętli poliestrowej fabrycznie związanej z płytką tytanową o wymiarach 4mmx12mm 
umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm.  
Strona  piszczelowa  stabilizowana  guzikiem  wykonanym  z  tytanu  o  średnicy  14mm  lub  11mm.  Możliwość  
zastosowania   biowchłanialnych  śrub  o  średnicach  od  7  do  11  mm  i  długościach  od  20  do  35  mm   z 
trójfosforanem wapnia.  Sterylny zestaw zawiera  komplet nici  służących do opracowania przeszczepu.  System 
umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL oraz techniki jedno lub 
dwupęczkowej?.
Odpowiedź: nie, Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 17

GRUPA VII

Endoproteza połowicza bipolarna stawu biodrowego – 40 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoprotezę o poniższym opisie : 
trzpień  wykonany ze stopu stalowego, gładki; stożek 12/ 14 dostępny w 6 rozmiarach ( 6-14) w zestawie trzpień 
rewizyjny o wydłużonej części dalszej ( dł. 20cm). 
głowa metalowa Ø 22.2mm, 28mm i 32mm o 5 długościach szyjki. Zamiennie ceramiczna w rozmiarach 28mm i 
32mm.  Głowa bipolarna zbudowana ze stali  nierdzewnej i  polietylenu w co najmniej 13 średnicach na głowę 
28mm,   ze  skokiem  co  1  mm  (  43-55mm)  wyposażona  w  pierścień  zabezpieczający  przed  zwichnięciem, 
Centralizer w 6 standardowych rozmiarach .
Korek wchłaniany do zamykania kanału szpikowego kości udowej w 6 standardowych rozmiarach.

Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 18 

Grupa I

Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści płytki kompresyjne pod śruby korowe 3.5 mm i płytki blokowane pod śruby 
blokowane samogwintujące 4.0 mm? Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają bez zmian.

Poz. 9. Czy Zamawiający dopuści płytki kompresyjne pod śruby korowe 4.5 mm i płytki blokowane pod śruby 
blokowane samogwintujące 5.0 mm? Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ 
pozostają bez zmian.

Poz. 10. Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne blokowane pod śruby blokowane samogwintujące 4.0 
mm? Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz.  11.  Czy  Zamawiający  dopuści  płytki  modelowane  anatomicznie  do  bliższej  nasady  ramienia  z 
naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0 mm?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 12. Czy Zamawiający dopuści płytki do złamań nasady dalszej kości promieniowej z otworami pod śruby  
korowe i śruby blokowane samogwintujące, które blokują się w płytce przez plastyczne wytworzenie gwintu w  
trakcie wkręcania?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści płyty kształtowe blokowane do dalszej nasady kości udowej z naprzemiennymi  
otworami pod śruby korowe 4.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 5.0 mm w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści płyty anatomicznie ukształtowane do kłykcia bocznego bliższej nasady kości  
piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0 mm 
w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 15. Czy Zamawiający dopuści płyty anatomicznie ukształtowane do kłykcia bocznego bliższej nasady kości  
piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0 mm 
w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz.  16.  Czy  Zamawiający  dopuści  płyty  anatomicznie  ukształtowane  do  powierzchni  przyśrodkowej  końca 
dalszego  kości  piszczelowej  z  naprzemiennymi  otworami  pod  śruby  korowe  3.5  mm  i  śruby  blokowane 
samogwintujące 4.0 mm w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści płyty anatomicznie ukształtowane do powierzchni przedniej końca dalszego 
kości piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane samogwintujące 4.0  
mm w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 18. Czy Zamawiający dopuści płyty anatomicznie ukształtowane do powierzchni przyśrodkowej i przedniej 
końca dalszego kości piszczelowej z naprzemiennymi otworami pod śruby korowe 3.5 mm i śruby blokowane 
samogwintujące 4.0 mm w części nasadowej i trzonowej?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści płytki tytanowe do złamań kości piętowej z otworami pod śruby korowe i śruby 
blokowane samogwintujące 3.5 mm, które blokują się w płytce przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie  
wkręcania?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 20. Czy Zamawiający dopuści śruby samokompresujące typu Herberta o średnicy 3.2 mm?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Poz. 21. Czy Zamawiający dopuści płytki do zespoleń kości śródręcza i śródstopia pod śruby o średnicy 1.2 mm, 
1.7 mm, 2.3 mm, 2.7 mm i 3.5 mm?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza , pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19

Grupa II Czy Zamawiający dopuści gwoździe do leczenia złamań bliższej nasady kości ramiennej dostępne w 
dwóch średnicach: 8 i 10 mm, z otworami na śruby o średnicy 5 mm i 4 mm
Odpowiedź: nie , Zamawiający nie wyraża zgody pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.
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Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Pytanie 20 

Grupa VI
Czy Zamawiający dopuści płyty krętarzowe o ilości otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12 i płyty kondylarne o ilości  
otworów: 6, 8, 10, 12 i 14 oraz śruby korowe samogwintujące 4.5 mm?
Odpowiedź: tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w następujący sposób: 
w § 6 ust. 1 umowy dopisuje po przecinku (...) z wyjątkiem instrumentarium dot. grupy 1 (poz. 6, 7, 20, 

21), w której Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia narzędzi na zabieg w czasie do 48 
h od zgłoszenia." (...)

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert: 4 lutego 2013 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 4 
lutego 2013 r.  godz. 10:30
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